
 

SYLABUS PRZEDMIOTU W SZKOŁACH DOKTORSKICH 

 

1.  Nazwa przedmiotu w języku polskim oraz angielskim 

Równania reakcji-dyfuzji/ 

2.  Dyscyplina  

Matematyka 

3.  Język wykładowy 

polski 

4.  Jednostka prowadząca przedmiot 

Instytut Matematyczny UWr 

5.  Kod przedmiotu (jeśli jest ustalony) 

 

6.  Rodzaj przedmiotu (obowiązkowy lub do wyboru) 

do wyboru 

7.  Nazwa Kolegium Doktorskiego 

Kolegium Doktorskie Matematyki 

8.  Rok studiów (jeśli obowiązuje) 

dowolny 

9.  Semestr (zimowy lub letni) 

letni 

10.  Formy i metody prowadzenia przedmiotu 

wykład i ćwiczenia 

11.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 

prof. dr hab. Grzegorz Karch 

12.  Treści programowe 

Równanie ciepła w całej przestrzeni (Zasada maksimum w całej płaszczyźni i j 

ednoznaczność rozwiązań) 
Oszacowania Lp rozwiązań równania ciepła 

Jednoznaczność słabych rozwiązań równania ciepła 
Asymptotyka samopodobna (self-similar) dla równania ciepła  

Nieliniowe równanie ciepła - istnienie lokalnych w czasie rozwiązań dla zagadnienia 

Cauchy'ego 
Wykładnik Fujity i wybuchy rozwiązań  

Metoda Pohozaeva i brak rozwiązań równań eliptycznych 

Nie ujemność rozwiązań równań reakcji-dyfuzji metodą Kaplana 
Równanie ciepła z absorpcją - istnienie globalnych w czasie rozwiązań 

Asymptotyka self-similar równania ciepła z absorpcją 
Równanie ciepła w obszarze ograniczonym: rozwiązanie konstruowane metodą Fouriera, 

oszacowania w normie L^\infty, malenie rozwiązań w normie L^2. 

Równanie reakcji-dyfuzji w obszarze ograniczonym z warunkiem brzegowym Dirichleta: 
istnienie lokalnych w czasie rozwiązań, regularność rozwiązań, nieujemność rozwiązań, 

przedłużanie rozwiązań, wybuch rozwiązań. 
Globalne istnienie i stabilność małych rozwiązań równania reakcji-dyfuzji w obszarze 

ograniczony. 

 



13.  Zakładane efekty uczenia się  

 

Wiedza: 

- zna konstrukcje i rozumowania 

przedstawiane na wykładzie. 

 

Umiejętności: 

- potrafi samodzielne przeprowadzić 

analogiczne rozumowanie w przypadku 

podobnych problemów. 

 

Kompetencje społeczne: 

- jest gotów do śledzenia literatury 

naukowej i rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania. 

Symbole efektów uczenia się: 

 

 

P8S_WG (SD_W01, SD_W02) 

 

 

P8S_UW (SD_U01, SD_U02)  

P8S_UU (SD_U07) 

 

 

 

P8S_KK (SD_K01) 

P8S_KO (SD_K02) 

 

 

14.  Literatura obowiązkowa i zalecana (źródła, opracowania, podręczniki, itp.) 

L. Evans, Partial Differential Equations,  

Mi-Ho Giga, Yoshikazu Giga, Jürgen Saal, Nonlinear Partial Differential Equations, 

Asymptotic Behavior of Solutions and Self-Similar Solutions. 

P. Quittner, Ph. Souplet, Superlinear parabolic problems. Blow-up, global existence and 

steady states 

 

15.  Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 
 
Aktywność na ćwiczeniach (rozwiązywanie zadań, przedstawienia 

seminaryjne), egzamin ustny.  
 

16.  Liczba punktów ECTS (jeśli jest wymagana) 

 


